MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Ikt. szám: SZBK/2054-9/2014.
Ügyintéző: Szeifert Konrád
: 06-56-512-314
: 06-56-512-337
E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu
Tárgy: Bányatelek módosítás

Lengyel és Társa Bányászati és Kereskedelmi Bt.
5100 Jászberény
Lövész u. 1.
Jogerőssé vált: 2014. szeptember 3-án
HATÁROZAT
A Szolnoki Bányakapitányság a Lengyel és Társa Bányászati és Kereskedelmi Bt.,
bányavállalkozó (5100 Jászberény, Lövész u. 1., adószáma: 26071231-2-16) által benyújtott
kérelemre a „Jászberény V.- homok” védnevű bányatelket
módosítja (bővíti)
a következők szerint:
1./ A bányatelek:
1. 1. védneve:
Jászberény V.- homok
1. 2. ásványi nyersanyaga: csoport: homok, alcsoport: homok, kódja: 1453,
besorolása: haszonanyag,
1. 3. alkalmazni tervezett bányaművelési technológia: külfejtés.
2./ A bányatelek jogosítottjának:
2. 1. neve:
2. 2. székhelye:

Lengyel és Társa Bányászati és Kereskedelmi Bt.
5100 Jászberény, Lövész u. 1.

3./ A bányatelek:
3. 1. földrajzi helye:

- Jász-Nagykun-Szolnok megye,
- Jászberény 0427/58 hrsz-ú külterületi ingatlan.

: (06-56) 512320
: (06-56) 512337

5000 Szolnok, Hősök tere 6.
: 5001. Szolnok, Pf.: 164.
e-mail: szbk@mbfh.hu

SZBK/2054-9/2014.

3. 2. határvonal töréspontjainak felszíni koordinátái EOV rendszerben:
Töréspont
sorszáma
1
2
3
4
5
6
7
8

Koordináták
Y (m)
714416,31
714624,43
714585,52
714568,05
714520,06
714538,16
714378,09
714169,24

3.3. fedőlapja:
alaplapja:

+ 103,94 mBf
+ 96,30 mBf

3.4. területe:

0,105179 km2 (10 ha 5179 m2)

X (m)
234406,24
234243,67
234194,07
234207,57
234144,21
234130,37
233923,44
234086,84

Z (mBf)
101,88
100,31
100,18
101,10
102,57
102,68
101,43
103,94

3.5. A bányatelek ásványi nyersanyagának mennyisége üzleti titoknak minősül,
melyet a határozat 1. számú melléklete tartalmaz.
4./ Védendő létesítmények:
A bányatelek területén belül védendő létesítmény, vízfolyás vagy természetvédelmi terület
nem található.
5./ Határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek területén és határvonalai mentén:
5.1. A bányatelek 1-2 határvonala mentén a szomszédos 0426 hrsz-ú földút védelmére szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és a produktív anyagra jellemző 33 fokos
határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 30 fokos hajlású rézsű
alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányakapitányság.
5.2. A bányatelek 2-3 határvonala mentén a szomszédos 0427/59 hrsz-ú földút védelmére szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és a produktív anyagra jellemző 33 fokos
határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 30 fokos hajlású rézsű
alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányakapitányság.
5.3. A bányatelek 3-4-5-6 határvonalai mentén a szomszédos 0427/5 hrsz-ú lakatlan tanya
terület védelmére - szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és a produktív anyagra
jellemző 33 fokos határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 30 fokos
hajlású rézsű alkalmazásával védő-, egyben határpillért jelöl ki a Bányakapitányság.
5.4. A bányatelek 6-7-8 határvonalai mentén a szomszédos szántó területek védelmére szakértő által meghatározott - 5 méteres védősáv és a produktív anyagra jellemző 33 fokos
határszög, 3 fokos határszög korrekció figyelembevételével, 30 fokos hajlású rézsű
alkalmazásával határpillért jelöl ki a Bányakapitányság.
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5.5. A bányatelek 8-1 határvonala mentén a törölt Jászberény II.- homok bányatelek leművelt
területével érintkezik (jogosítottja szintén a Lengyel és Társa Bt. volt), mely határvonal
mentén határpillér nem kerül kijelölésre.
A határ- és védőpillérek méretezése a + 96,30 mBf alaplapra vonatkozik.
6./ Szakhatóságok:
6.1. A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (49863/2014. sz.) a bányatelek módosításához a következő feltételekkel járult hozzá:
„A Lengyel és Társa Bt. (5100 Jászberény, Lövész út 1.) „Jászberény V.- homok”
védnevű bányatelek módosításához (vertikális bővítésére)
természet- és tájvédelmi, vízvédelmi, zajvédelmi, levegővédelmi és hulladékgazdálkodási
szempontból
szakhatósági hozzájárulásunkat adjuk
az alábbi feltételekkel:
Természet- és tájvédelmi szempontból:
- A külfejtés területén a 45 foknál meredekebben hagyott fejtési, illetve maradó - oldal és
hátsó – rézsűin üreglakó madarak (parti fecskék, gyurgyalagok) telepedhetnek meg.
Ennek megelőzése érdekében naponta a műszak befejezése előtt el kell végezni a fejtési
homloknak 45 fokra, illetve annál kisebb dőlésszögben a lerézsűzését.
- Amennyiben valamilyen oknál fogva nem történik meg a rézsűzés és az említett
üreglakó madárfajok megtelepednek, úgy gondoskodni kell azok védelméről.
Megtelepedésük esetén a fészkelési helyektől oldalirányban 10-10 méter távolságon belül
a költési időszakban - április 15. és augusztus 15. között, illetve a fészkelőüregek
elnéptelenedéséig - kitermelési munkát nem szabad végezni.
- Az üreglakó madarak megtelepedése esetén értesíteni kell a területileg illetékes
természetvédelmi őrt (Juhász Tibor, 30-994-26-43).
Vízvédelmi szempontból:
- A bányaművelési munkálatok és a hozzájuk kapcsolódó raktározás, anyagtárolás csak
oly módon végezhetők, hogy a csapadékvíz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.
- Kitermelést csak a talajvíz érintése nélküli, száraz rétegből maximum a tervezett alaplap
szintig végezhetnek. A bányaműveléshez kapcsolódó vízvédelmi intézkedéseket, az
aktuális Műszaki Üzemi Terv havária eseményekkel foglalkozó fejezetében kérjük
kidolgozni.
- Tekintettel arra, hogy a bánya alapsíkját a maximális talajszintnél határozták meg,
szükségesnek tartjuk monitoring végzését, amelynek tervét a műszaki üzemi tervben
szerepeltetni kell.
- Az alaplap állapotát a kitermelés során monitoringgal rendszeresen ellenőrizni kell,
amennyiben a talajvízszint emelkedésére utaló változást, vizesedést észlelnek,
felügyelőségünket értesíteni kell és a kitermelés módját, választott alapsíkját felül kell
vizsgálni és szükség szerint az engedélyekben szereplő adatokat módosítani kell.
- Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell
jelenteni Felügyelőségünknek.
Zajvédelmi szempontból:
- Előírást nem teszünk.
Levegővédelmi szempontból:
- A homokbánya művelése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot
zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.
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- A tevékenység során keletkező esetleges porszennyezést a műszaki előírások és a
technológiai fegyelem betartásával, illetve az elérhető legjobb technika alkalmazásával
kell a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- Az üzemeltető köteles gondoskodni a diffúz forrás környezetének és az ingatlannak a
rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról.
- A kitermelt anyag (homok) szállítása esetén a szállított anyag által okozott
levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni kell.
Hulladékgazdálkodási szempontból:
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 1. (2) b) pont értelmében az ásványi
nyersanyagok kitermeléséből származó hulladékokra a törvény csak eltérő rendelkezés
hiányában terjed ki. A homokbánya üzemeltetés során képződő hulladékokkal
kapcsolatosan a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, valamint a bányászati
hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet rendelkezik.
- A homokbánya üzemeltetés során, gépek meghibásodásából fakadó veszélyes anyag
esetleges elfolyása (üzemanyag, hidraulika olaj, stb.) esetén azokat a megfelelő
itatóanyaggal fel kell itatni, a szennyezett talajt el kell távolítani. A szennyezett talajt és
itatóanyagot a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni, amellyel kapcsolatosan a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint kell eljárni, különös tekintettel az elkülönített és a további
környezetszennyezést kizáró gyűjtésre.
- A bányabezárást megelőzően az arra és a tájrendezésre vonatkozó műszaki
dokumentációban kérjük nyilatkozni az üzemeltetés során előfordult rendkívüli
eseményekről és az arra tett intézkedésekről. Amennyiben hulladékelszállítás is
szükségessé vált, arra vonatkozó bizonylatok másolati példányát is csatolni kell a
dokumentációhoz.
Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat,
illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
7./ A Bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan a mezőgazdasági művelés és
természetközeli vizes élőhelyek újrahasznosítási célt hagyja jóvá.
8./ A Bányakapitányság a bányatelekkel lefedett ingatlanok bányászati célra történő
igénybevételére kidolgozott új ütemtervet elfogadja.
9./ A tájrendezési előtervnek megfelelően a bányászati tevékenységgel érintett külszíni
területet fokozatosan helyre kell állítani és ezzel újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni
vagy a természeti környezetbe illően kialakítani.
10./ A Bányakapitányság az SZBK/564/1/2009. számú határozatában foglaltakat törli.
A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Szolnoki Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott fellebbezésnek
van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 50.000 Ft. A díj fizetésének megtörténtét
a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló
szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a
továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat
iktatószámát és az A042 kódszámot is fel kell tüntetni.
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INDOKOLÁS
A Bányakapitányság a Lengyel és Társa Bányászati és Kereskedelmi Bt. (Bányavállalkozó)
2014. július 17-én benyújtott „Jászberény V.- homok” védnevű bányatelek módosítási
kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mivel a bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (1) bek. értelmében ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni,
szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani a föld felszínének és
mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad. A kérelem a
Jászberény V.- homok bányatelek mélységi irányú bővítésére irányul, az eredeti + 97,30 mBf
szinten megállapított alaplap + 96,30 mBf szintre történő módosítására. A Bányakapitányság
a Jászberény V.- homok bányatelket SZBK/564/1/2009. számú határozatával állapította meg.
A Szolnoki Bányakapitányság a bányatelek területére vonatkozóan 12.310/2004. számon
kutatási jogot adományozott a Bányavállalkozónak. Az ásványi nyersanyag kutatást a
Bányavállalkozó a területen az 523/2005. számon jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv
alapján elvégezte a + 96,30 mBf szintig. A kutatás alapján a Bányavállalkozó zárójelentést
készített, mellyel igazolta, hogy a lelőhely kitermelhető ásványvagyonnal rendelkezik. A
kérelmező a kutatás során homok ásványi nyersanyagon kívül más ásványi nyersanyagra nem
bukkant. A földtani ismeretek igazolása a Bányakapitányság által 10.562/2005. számon
elfogadott kutatási zárójelentés alapján volt elfogadható. A mélységi irányú bővítéshez a
megelőző kutatások adatait felhasználva a Bányavállalkozó új készletszámítási jelentését
készített, melyet mellékelt kérelméhez.
A bányatelek módosítására (mélységi irányú bővítésére) vonatkozóan a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 74-25/2014. számú határozatában
(előzetes vizsgálati eljárás alapján) kimondta, hogy a tervezett beruházás nem környezeti
hatástanulmány köteles.
A bányatelekkel másik bányatelek nem határos.
1./ A Bányakapitányság a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a kérelmező a
kérelmét a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend. (Vhr.) 11/A. § szerinti mellékletekkel és
tartalommal készítette el és terjesztette be.
A bányatelek területét képező ingatlan nem a Bányavállalkozó tulajdonát képezi. A
Bányavállalkozó az ingatlan-tulajdonosokat előzetesen írásban tájékoztatta a bányatelek
módosítási szándékáról, a bányaműveletekkel érinteni tervezett ingatlan bányászati célra
történő igénybevételének módjáról és várható időpontjáról, melyről a Bányakapitányság az
eljárás megindításakor szintén tájékoztatta az ingatlan-tulajdonosokat. Az ingatlantulajdonosok a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlan várható igénybevételi ütemtervével és
az ingatlan használati, hasznosítási, illetve rendelkezési jogával kapcsolatos észrevételt nem
tettek az eljárás során.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke 265-2/2014. számon küldte meg az
alábbi nyilatkozatát:
„A tárgyban szereplő ügyben hozott SZBK/2054-2/2014. iktatószámú - végzést tartalmazó levelét megkaptam. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/A. § 1a) bekezdése
szerint a megyei önkormányzat a bányatelek megállapítására indított eljárásban minősül
ügyfélnek. Mivel a tárgyban szereplő ügyben nem történik bányatelek megállapítás, csak a
meglévő bányatelek vertikális módosítása, ezért véleményünk szerint az ügyben a megyei
önkormányzat ügyfél jogállása nem áll fenn. Mindemellett tájékoztatom, hogy a levelében és
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annak mellékleteiben szereplő információk szerint a bányatelek tervezett módosítása nem
ellentétes az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény és a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megyei területrendezési tervről szóló 10/2011. (IV.
29.) KR. sz. rendelettel módosított 18/2004. (XI. 9.) KR. sz. rendelete előírásaival.”
2./ Az eljárásban érintett szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltételét,
valamint a szakkérdést, melyben az egyes szakhatóságoknak nyilatkoznia kell, a 267/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
A bányatelek módosítási kérelmet a Bányakapitányság megküldte a bányászati szakigazgatási
eljárásban érintett szakhatóságnak:
- a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a rendelkező
részben érvényesített állásfoglalását a következőkkel indokolta:
„A Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2054-3/2014. számú megkeresésével a Lengyel és
Társa Bt. „Jászberény V.- homok” védnevű bányatelek módosítása (vertikális bővítése)
eljárása során szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte a Közép-Tisza vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől.
A létesítmény bővítése megfelel a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek.
A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:
- A tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 3. mellékletének 19. pontjában
szereplő előírásnak felel meg (egyéb bányászat, amely nem érint védett természeti területet és
területe nem éri el a 25 ha-t), ezért a felügyelőség döntésétől függően környezeti
hatásvizsgálat köteles tevékenység. A fenti jogszabály 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a
bányatelek bővítéséhez előzetes vizsgálatot végeztek, amely alapján felügyelőségünk 7425/2014. számú határozatában megállapításra került, hogy a tervezett beruházás nem
környezeti hatástanulmány köteles. A kérelemhez csatolták a Gyenes István bányászati
szaktervező (5000 Szolnok, Kolozsvári út 16. II/8.) által 2014. június 27. keltezéssel készített
engedélyes tervdokumentációt. A csatolt engedélyes tervben szereplő adatok megfelelnek az
előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő adatoknak.
- A Jászberény, 0427/58 hrsz. a jelenleg hatályos jogszabályok alapján nem áll országos
jelentőségű védelem alatt, valamint a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében nem része
a Natura 2000 hálózatnak sem.
- Általánosságban elmondható, hogy a homokkitermeléssel érintett bányaterületeken az
üreglakó madárfajok megtelepedése gyakran előfordul, ezért a munkálatok során különös
figyelmet kell fordítani ezen fajok védelmére. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény 43. § (1) értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása, szaporodásának ás más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-,
táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
- A bányatelek területének terepszintje a rekultivációt követően 0,8 m-rel a maximális
talajvízszint felett helyezkedik el. A munkagépek üzemanyag ellátását külső üzemanyagtöltő
állomáson végzik, a kommunális szennyvíz gyűjtését mobil WC használattal biztosítják, a
kézmosó vizét a gyűjtőbe ürítik.
- A bánya környezetében (500 m-en belül) védendő létesítmény nem található, a kitermelés
zajvédelmi érdeket nem sért. A hatásterület határán belül védendő létesítmény nem található,
a közlekedéstől származó zajterhelési határértékek várhatóan teljesülnek.
- A homokbánya üzemeltetés során keletkező hulladékok kezelése a Felügyelőség
hatáskörébe tartozó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.
Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem alapján - megállapítottuk, hogy a
„Jászberény V.-homok” védnevű bányatelek műszaki leírásában részletezett módosítása
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(vertikális bővítése) természet- és tájvédelmi, vízvédelmi, zajvédelmi, levegővédelmi és
hulladékgazdálkodási
szempontból
nem
kifogásolható,
hatáskörünkbe
tartozó
jogszabályokkal nem ellentétes.
A Lengyel és Társa Bt. (5100 Jászberény, Lövész út 1.) az igazgatási szolgáltatási díjat
[28.000 Ft] megfizette.
Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 30 naptári nap, amelyet nem léptem túl.
Tekintettel arra, hogy szakhatósági állásfoglalásom ügyintézési határidőn belül adtam meg,
igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.
A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó
jogszabályhelyek:
• A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A.
§ (2) bekezdés szerinti szakkérdésben, a rendelet 3. melléklete 12. a)-e) pontja a
Felügyelőséget tárgyi eljárásban természet- és tájvédelmi, vízvédelmi, zajvédelmi,
levegővédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból szakhatóságként jelöli ki.
• A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 9. pontja alapján a Felügyelőség
illetékességgel rendelkezik.
• Vízvédelmi szempontból tett állásfoglalásunkat a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint adtuk meg.
• Zajvédelmi szempontból tett állásfoglalásunknál a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet
vettük figyelembe.
• Levegővédelmi szempontból szakvéleményemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Kormányrendelet alapján alakítottuk ki.
• A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet VI. fejezet
8.2. pontja az engedélyezéshez igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.”
A Bányakapitányság a 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szereplő a
táblázatban feltüntetett szakhatóságokat a döntéshozatalhoz az alábbi fennálló feltételek miatt
nem vonta be:
Szakhatóság megnevezése:

Megkeresés mellőzésének oka:

megyei kormányhivatal erdészeti
igazgatósága

a tevékenység erdőterületet nem érint

járási földhivatal

a tevékenység termőföldet nem érint

megyei kormányhivatal közlekedési
felügyelősége

a tevékenység egyéb országos közutat illetve helyi
közutat nem érint

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatal

a tevékenység egyéb víziközlekedési létesítményt
nem érint

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatal

a bővítés vasúti pályát, annak 100 m-es
környezetét nem érinti

Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője

a tevékenység nem érinti honvédelmi vagy katonai
célú létesítmény működési vagy védőterületét

megyei kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

a bővítés régészeti lelőhelyet, régészeti
védőövezet területét,műemléki területet vagy
külön jogszabályban meghatározott műemléket
nem érint
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települési önkormányzat jegyzője

az építmény nem érint helyi jelentőségű védett
természeti területet

Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos
Tisztiorvosi Hivatala

az eljárás gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz és
gyógyiszap lelőhelyet nem érint

3./ A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el:
1. 1.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés aa) pontja, 1.2. a Vhr. 12. § (2a) bekezdés és a12. § (2)
bekezdés b) pontja, valamint a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
2. 2.1. és 2.2. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ab) pontja,
3. 3.1. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ac) pontja, 3.2., 3.2. és 3.3. a Vhr. 12 § (2) bekezdés ad)
pontja, 3.5. a Vhr. 12. § (2) b) pontja és a Bt. 26/B. (3) bekezdés,
4. a Vhr. 12. § (2) c pontja,
5. a Vhr. 12. § (2) c pontja, a Bt. 32. § (2) bekezdése és a Vhr. 19. § (1) bekezdése,
figyelemmel arra, hogy a pillérek kijelölése már a bányatelek megállapító, majd
módosító határozatban megtörtént,
6. a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bekezdése, a 267/2006. (XII.20.) Korm.
rendelet 4/A. § (2) bekezdése és 3. számú melléklete,
7. a Vhr. 12. § (2) f pontja,
8. a Vhr. 12. § (2) g pontja,
9. a Vhr. 12. § (2) h pontja,
10. a Bt. 26. § (3) bekezdés, tekintettel arra, hogy a korábbi bányatelek határozatban
foglaltakhoz képest a bányatelek módosításával (bővítéssel) a bányatelek alaplapja,
fedőlapja, ásványvagyon készlete, pillérei megváltoztak, valamint a területe,
sarokpontjai pontosításra kerültek.
4./ A Bányakapitányság az alábbiakra hívja fel a bányavállalkozó figyelmét:
a) a határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
b) a bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az
üzemszerű kitermelést megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan
legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés
megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását.
Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni;
c) a bányatelek megállapítása nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének;
d) a bányatelek megállapítása és az ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzése nem
változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és
használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb
műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles
beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
e) a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme
érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a
művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes
földhivatal előzetes szakhatósági engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az
igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell
tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
f) a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
g) a bányavállalkozó a Bt. 26/B. § (1) bekezdésben foglalt határidőn belül kérheti a
bányafelügyelettől, hogy kezdeményezze az illetékes építésügyi hatóságnál a külfejtéses
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művelésre megállapított bányatelek határai közt fekvő ingatlanra építési és telekalakítási
tilalom elrendelését. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának
(vagyonkezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az
építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelket az ingatlannyilvántartásba nem jegyezték be;
h) külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a
Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) és e) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt
5 évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó
építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének
kezdeményezését kérni a bányafelügyelettől. A határidő elmulasztása esetén a
bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek;
i) a feltárási, kitermelési és meddőhányó hasznosításai tevékenységet jóváhagyott műszaki
üzemi terv szerint kell végezni;
j) a bányatelek jogosultja a nyilvántartásban szereplő azonosító adatainak változásáról köteles
a bányakapitányságot értesíteni;
k) a tevékenységhez szükséges egyes létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik.
A Bányakapitányság az eljárása során a jogszabályban előírt ügyintézési határidőt betartotta.
A Bányavállalkozó befizetése és a Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási
díj rendezett.
A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét
és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2.
melléklete állapítja meg.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm.
rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a
267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg.
Szolnok, 2014. augusztus 14.

dr. Palicz András
bányakapitány
Kapják: (tértivevénnyel)
1. Lengyel és Társa Bt., 5100 Jászberény, Lövész u. 1.
2. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, 5002 Szolnok,
Pf: 25.
3. Birgés Gábor, xxxx
4. Birgésné Lengyel Gabriella, xxxx
Jogerőre emelkedést követően:
5. Lengyel és Társa Bt., 5100 Jászberény, Lövész u. 1.
6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Budapest (jogerőre emelkedést követően).
7. Irattár
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